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Viesulas užmušė 35 asmenis
Amerikiečiai užėmė Italijos miestą
Sunaikino 43 nacių lėktuvus, 17 traukinių

NEW YORKAS, bai. 16 
— Londono radio vakar ci
tavo pranešimą iš Alžyro, 
kuris sakė penktos armijos 
jėgos užėmė Tremencoli 
miestą, dvi mylias i vaka
rus nuo Mintumo ir neto
li nuo Tirenijos kranto.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Neapoly, bai. 16. —
Sąjungininkų štabas prane
šė, kad sąjungininkų lėk
tuvai koncentravo savo ata
kas ant vokiečių susisieki
mo linijų ir uostų į šiaurę 
nuo Romos. Taikinių tarpe 
buvo Leghornas, Piombino, 
ir Viterbo aerodromas.

Penktos armijos fronte 
abiejų pusių patrolės pra
dėjo smarkiau veikti. Vo

kiečiai, kurie bandė įsi- 
briauti j britų pozicijas Ga-j 
rigliano sektory, buvo at
mušti, kaip ir dvi kitos prie
šo patrolės.

Radio pranešimas iš Ita
lijos sakė vokiečių lėktuvai 
kaip tik prieš aušrą šešta
dieny atakavo Neapolį.

Londono radio praneši
mas sakė sąjungininkai pa
darė lokalinį pasivarymą. 
kuriuo užėmė miestelį neto
li kranto pietiniam fronte. 
Anot pranešimo, vokiečiai 
atsiuntė rezervus, kuriais 
bando sustabdyti penktos 
armijos žygiavimą.

Anzio frontas yra rames
nis negu paprastai, nors a- 
bi pusės nuolat apsišaudo 
iš artilerijos ir morbarų.

Grąsina Turkiją su Lakūnai nuskandino 
ekonomine blokada penkis japoną laivus

VISKAS SIUNČIAMA KARO BELAISVIAMS Padarė nuostolių dviejose valstybėse
300 sužeista; nunešė ligoninės stogą
ATLANTA, Georgia, bai. 

16. — Didelis viesulas siau
tė Georgia ir South Caro- 
lina valstybėse, užmušė 35 
asmenis, suvirš 300 sužei
dė, ir padarė didelius mate
rialinius nuostolius.

Viesulas pakilo tuoj po 
vidurnakčio sekmadienio 
ryte, siautė keliose Georgia

Dar keturis kartus 
atakavo Kurile salas

WASHINGTON, bai. 16. 
— Laivyno pranešimu, ame
rikiečiai lakūnai ketvirta
dienio naktį ir penktadienio 
rytą keturiais atvejais puo
lė Kurile salas, tad per pen
kias dienas tos salos buvo 
atakuotos 16 kartų.

Pranešimas taipgi sakė. 
kad j apona i penktadienio

apskrityse ir perėjo į piet
rytinę dalį South Carolina 
valstybės.

Vienoje vietoje nunešė 
armijos ligoninės stogą, bet 
ligonių nesužeidė.

Manoma, kad nuostoliai 
sieks keliolika milionų do
lerių.

RUOŠIASI DIDELIEMS 
MŪŠIAMS INDIJOJE

NEW DELHI, bai. 16. — 
Militarinio štabo narys sa
kė britų ir indėnų karių di
vizijos, kurios kaujasi su 
japonais nuo pirmųi Indijos 
invazijos dienų, šiomis die
nomis sustiprintos ir pasi
ruošusios bandymui ats
tumti priešą atgal į Burmą.

Numatoma, kad tos ko
Nacionalė Katalikų Gerovės Taryba (National Catholic Welfare Conference Ame

rikoj yra įsteigus keliolika tam tikrų dirbtuvių, kuriose gaminami religiniai, reikalin
gi amatui ir laisvam laikui praleisti dalykai ir siunčiami Amerikos kareiviams bei ci- 

WASHINGTON, bai. 16. SĄJUNGININKŲ ŠTA- viliams internuotiems priešo žemėje. Iki šiol jau ketvirtadalis milijono tokių daiktų pa- 
Vakar pranešta, kad Jung- RAS pietvakarių Pacifike. j gįųgta kareiviams. (NCWC-Draug3s)

tinės Amerikos Valstybės bai. 16. — Šios dienos pra-1 
uždės ekonominę blokada nešimas sakė sąjungininkai 
ant Turkijos, jei tas kraš- lakūnai nuskandino bent 
tas nestos siuntęs karui penkis mažus japonų laivus 
reikalingų medžiagų Vokie- ketvirtadieny, kuomet, ne- 
tijai. Sakoma Anglijos nu- ! žiūrint prasto oro, jie at
sistatymas tuo reikalu yra nko eilę atakų. Didžiausia 
panašus Amerikos nusista- tos dienos ataka buvo ant 
tymui. Rabaulo, Naujoj Britanijoj,

Oficialūs sluoksniai sako kur 89 tonai bombų buvo 
Amerikos vyriausybė jau y- numesta ant japonų įrengi- 
ra protestavus Ispanijai, mųt
Portugalijai ir Švedijai bei Trys laivai nuskan.
Turkijai dėl karinių medžią- dinti prie Prittwitz punkto, 
gų pristatymo Vokietijai. • j šiaurę flUQ Aitape. Tie pa_
-Turkija, po pasitarimų Įyg lėktuvai atakavo We- 

su Amerikos ir Anglijos at- wak bazę, kur sunaikino 
stovais, pažadėjo kuopil- penkis ant žemės esančius 
niasią paramą sąjunginin- Į lėktuvus.
kams, bet pareiškė, kad jai Du nedideli (japonų preky- 
labai reikalingi geležinke-binUį biv3i buvo nuskan- 
lių vagonai, tankai, trakto- dintį prie Mapia Dvi.
riai ir kiti Vokietijos jai degįmts penki tonai bombų 
pristatomi dalykai. buvo numesta ant priešo

Rusai baigia apsupi Sevastopolį įko Jus'ios-Suomijos
TT„ . , ....... derybos nenutrauktosUzeme senai apsuptą TarnopolĮ, Lenkijoj STO'KHOLMAS bll 16...

MASKVA, bai. 16. — Už- mūšius Tamopolio gatvėse Nežymus pranešimas Suo- 
ėmę Lyubimovka kaimą tris ir galutinai jį okupavo. To- mijos spaudoje citavo ru 
mylias į šiaurę, rusų; kariuo
menė įsilaužė į Sevastopo
lio priemiesčius. Jiem spau-

me mieste — kuris skaito- gų valdininką, kuris Mas
inas vartais į Karpatų per- kvoje įvykusioj spaudos

rytą bandė atakuoti Enivve- vos bus kruvinos. Japonai 
tok atolį, Marshall salyne, turi apie 30,000 karių M.a-
bet buvo pavaryti. Ameri
kiečiai du „ų bomberius nu
mušė, o trečią gal numušė. 
Visos japonų bombos nukri
to į vandenį.

nipure ir parsitraukė leng
vuosius tankus, sunkveži
mius ir artileriją. Iki šiol 
sąjungininkai paleido Tid- 
dim, Tarnu, ir Ukhrul, ir

Laivyno aviacijos 4-to jo japonai turi apsupę Kohi- 
dalinio Ventura žva’gybi- ma.
niai lėktuvai dalyvavo ata- Imphal yra japonų ats- 
kose ant Shumushu ir Pa-! kirtas nuo kitų sąjunginin- 
ramushiro, o armijos Libs- kų jėgų.
rator bomberiai puolė Pa-'________ ____
ramushiro ir Onnekotan.

Bulgarija turi per 
tris dienas nusitarti

ėjas vedančias į Čekoslova
kiją ir Vengriją, ir pakeliui 
į Lvovo geležinkeliui cent
rą Lenkijoje — keturių na
cių divizijų likučiai ir kiti 
daliniai, iš viso 16,000 karių, 
buvo išmušti. Liko tik 2,400 
karininkų ir karių, kurie 
pasidavė rusams.

Kovose nuo kovo 25 iki 
bai. 12, trečia Ukrainos ar
mija užėmė Odessa ir pasi-

konferenciįjoj sakėsi jis nė
ra girdėjęs apie Rusijos- 
Suomijos taikos derybų nu
traukimą.

Nebuvo jokio komentaro 
dėl to pareiškimo, bet nacių 
valdomai. Snand: ivų tele
grafinis uiuras, pranešime 
iš Helsinkio, sakė jis disku
tuojamas visoj Suomijoj.

Švedijos spauda sakė suo-

Šveicarija internavo 
dar 130 U. S. lakūną

džiant tą laivyno bazę iš 
trijų pusių, rusų lėktuvai 
padaro didelius nuostolius 
naciams, kurie bando lai
vais pabėgti iš Sevastopo
lio.

Rusai taipgi užėmė Bel- 
' bėk stotį, 4 mylias nuo Se- 

vastopol, ir Albat. Mano
ma, jog rusų didžiosios pat
rankos jau šaudo į nacius 
sugautus Sevastopoly.

Daugiau negu 500 mylių 
į šiaurvakarius, kita rusų

BERNAS, bai. 16. — Bul
garijos regentūros kabinę - 

BERNAS, bai. 16. — Ki- tas laikė slaptą ,posėdį pa
tas 130 amerikiečių lėktų- sitarimui apie skubų rusų 
vų įgulos narių vakar pa- raštą, kurį iš Maskvos at
siekė Adelboden rezortą vežė pasiuntinys Lavri- 
toalnuose, kur jie bas inter- chiew, ir antrą raštą, iš 
nuoti. Tie amerikiečiai su- D rlyno.
darė įgulas lėktuvų, kurie Manoma, jog Rusijos no- 

šveicarijoje, ir ta yril beveik ultimatumas. . _ . . _ , mių atsakymas j Rusijos
vare iki Dniestro upes zio- ...... ... . ,. , . - . • pasiulijinaą busiąs švelnus,{.ų, be. Mene 10.680 belais- „Ne „
vių ir išmušė 26,800 ašies_________________________
karių.

nusileido 
vieno lėktuvo, kurį šveica
rų lėktuvai numušė.

Bulgarijai iki trečiadienio 
išaiškinti savo užsienio po
litikos nusistatymą.

Dr. Bogdan Philov atsi
sakymas vykti į Vienna, kur 
Hitleris praeitą savaitę bu
vo sušaukęs kvislingų pa
sėdį, sudarė rimtą krizę 
Bulgarijos-Vokietijos santy
kiuose.

-1 Kavieng bazės, New Tre- armįja baigė trijų1 savaičių 
land saloj. -------------------------------------

svarstomas - Hul! AuK'raUea*1 k"tai
Romos statusas bus vėl

vis U. S. lėktuvai atakavo Rumuniją
varosi pirmyn Siauriniu Mja VengrUS 9^ VRIAUSKR ŽINIOS

WASHINGTON, hal. 16. Naujos Gvinėjos krantu į ArfpiAnČlA lfN7£
— Užsienių reikalų sekre- didžiūlę japonų Madang ba- <11 ICJOlIUią M Uy ninku vadas pietrytinė j Azi- LONDONAS, bai. 16. —, Vienas užpultų aerodro-
torius Hull vakar pranešė zę ig mylių virš užimto LONDONAS, bai. 16. —į joj, Adm. Mountbatten, per- šimtai Amerikos bomberių mų buvo netoli nuo Berly- 

Pranešimas iš Zuričo sako į kėlė savo štabą iš New Del- iš Italijos šeštadieny ata- j no. Vienas naikintuvų dali-

18 induos — sujungi- Lėktuvai puolė uostus Romos šiaurėje

Senatoriui Bridges, kad Bogadjim. 
“ interesuotosi vyriausybės ” 
ir vėl svarsto Romos mies-

Hitleris, po slaptų pasita-i hi į Ceylon salą.
aa..^., rimų su savo satelitų va

to statusą. Hull užtikrino Reikalauja 18 miltams dai8*Jsakęs sy®1*1 satrum- 
senatcrių, jog jo pasiūliji- j | ■ PI * pinti vokiečių linijas Euro-
mas paskirti airantų-ašies dolerių angliakasiams poje.
komisiją prižiūrėti Romos WASHINGTON, bai. 16.— 
demilitarizavimą, kad tuo Laiške, rašytam vidaus rei- NEW YORKAS, bai. 16.—Į menų mirė dideliam gaisre 
būdu išsaugoti jii nuo su-' kalų sekretoriui Harold L. Vengrijos regentas Nicho-i Bombay uoste. Gaisras pra-
naikinimo, bas svarstomas Ickes,' John L. Levvis, Uni- las Horthy vakar įspėjo sidė jo penktadieny po pie-

ted Mine Workers unijos vengrus karius, kad karas tųi ir degė iki šeštadienio
prezidentas, reikalauja 18 dabar eina į paskutinę fa- vakaro. Iki to laiko surasta

kavo Bucharestą, Rumuni- , nys skrido suvirš 1,200 my-
f j Vienas raportas sakė vo- 

J kiečiai pasiuntę Geštapo a-
IŠ MASKVOS — Rusir jos sostinę, ir Ploesti alie-1 jįų j abi puses, 

kariuomenė užėmė Jaltą jaus centrą. Bomberius ly-'
uostą, 30 mylių į rytus nuo dėjo ir saugojo didelis skai- . Anct. stabo Panešimo gentus . Bulgarijos sostinę 

afii'6nKiečiai sunaiKino DenL , , , . ..Sevastopolio.
IŠ INDIJOS — gimtai as-

čius naikintuvų.
Prastas oras trečią die

ną iš eilės sulaikė są jungi-.. . j--i- ,-i4. tuvų buvo numušta orinėseninku didžiuosius lėktuvus I t__ “ _____,t .

Anglijoje, tačiau 750 naikin-

43 vokiečiu lėktuvus ir 17 
traukinių. Aštuoniolika lėk-

kur veikiausiai įvyks antl- 
nacių suėmimas.

milionų dolerių užsilikusių zę ir jau pasiekė lemiamą 
senovės. ajgų Lewia išrokavo, jog stadiją, ypatingai kiek lie-

KALENDORITTS
Balandžio 17 d.: šv. Ani

ceta*, popiežius;
Trabus ir Vorė.

Balandžio 18 d.: Šv. Apo
lonija ir Šv. Vilhelmas; se
novės: Su vardas ir Totilė. 

ORAS
Giedra ii šilčiau.

tokia suma priklauso jo u- 
nijos angliakasiams einant 
Prez. Roosevelto prižadu, 
kad visi algų pakėlimai 
skaitytus! nuo 1943 m. ba
landžio 1 d. .

čia Vengrijos likimą.
Rusų priešakiniai dalinis

jau savaitę kaip stovi prie 
Totorių perėjos, Karpatų 
kalnuose. Vengrijos kariuo
menė ten jau sutraukta.

128 lavonai.
IŠ INDIJOS — Japonų

kariuomenės daliniai randa-

tuvų skrido atakuoti taiki
nius Vokietijoje ir vakari
nėj Europoj.

Bombėriams iš Vidurže
mio komandos puolant Bu

si tik 8 mylios nuo Imphal charesto geležinke’ius ir 
bazės. į Ploesti aliejaus laukus, nai-

Iš BERNO — Fašistų kintuvai iš vakarų puolė 10

kovose, o 25 buvo sunaikin
ta ant žemės.

Trisdešimts Amerikos 
lėktuvų negrįžo iš atakos.

Iš ašies radio pranešimų 
duodama si’prasti, kad bri
tų lėktuvai aštrintą naktį iš 
eilės puolė nacių taikinius 
Europoje. Kelios vokiečių

Sako japonai Kinijoje 
ruošia naują ofensyvą

CHUNGKING, bai. 16 — 
Kiniečių raportai mini dide
lį japonų karių judėjimą 
Yangtze upe, į Hankovv pu
sę. Anot kiniečių štabo, tas 
veikiausiai nurodo, kad ja-

radio stotys nakties metu į ponai planuoja naują ofen- 
sustojo transliavusios. i šyvą Kinijoje.

laikraščiai sako Benito Mus- 
solini mirtinai serga.

nacių aerodromų ir kitus 
taikinius.
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Svarbios iškilmės
Gegužės 13 dieną, Lietu

vių Muzitoalinėj salėj, 2715 
E. Allegheny Ave., rengia
mos pirmos tokios rūšies lie 
tuvių patriotinės iškilmės. 
Mat, tomis dienomis sueina 
40 metų, kaip lietuvių spau-

antn metai iš eilėn yra pa
kviesti dalyvauti National 
Fo’k Dances FesU.va: Pbi- 
leaeiphijoj Academy c f Mu
sic Temai len jie tikrai vi
sus sužavėjo, buvo nuimti 
judamieji paveikslai, susi 
i rūkė didelių plcunu’. Pa
traukė jie ir philsdeiphicčių

da atgavo laisvę spausdinti savo programa Šv
lotynų raidėmis ir 24 me-1 
tai, kaip Lietuvoj susirin
ko Steigiamasis Seimas. Tie
du įvykiai ir bus tinkamai 
paminėti. Tai bus tikrai ne
paprastos ir labai įspūdin
gos iškilmės. Minėjimo prog 
ramą išpildys žymūs kalbė
tojai iš Washingtono ir iš 
kitur. Bet svarbiausia, kad 
rengėjams pasisekė gauti 
Bostono lietuvių jaunuolių 
artistų grupę iš 20 žmonių.

Kazimiero parapijos salėj. 
Bet dauguma negalėjo dai 
pasigrožėti jų meno progra
ma Todėl gegužės mėn mes 
ve1 turėsime malonią progą 
r.atyti svečrus su sa > » in
dui:;?. prog.ama. Grupei ne
pailstamai ir taip vykusiai 
vadovauja Ona Laškienė, 
kiln os ir didžiai patdotinės 
sielos vadovė. Jai g<?bsti 
tu- ; gin,gas ir karštis lietu

RUOŠIAS TULPIŲ ŠVENTEI bažnyčios balandžio 8 d., Šv. 
Marijos Magdalenos kapinė
se.

vis Ivaška. Tie jauni arus- 
Ta lietuvių menininkų, mu- ^aj p^r ^vi valandas links- 
zikantų, dainininkų, lietu- mjn% lietuvius philadelphie- 
vių tautinių šokių šokėjų savo spalvinga progran
gi upe jau yra pas*žymėju- 
S’ visoj Amerikoj. Ji jau net

Budriko Kailio Valandos:
W H.F.C 1420 Kllocyclea —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
VV.C F. U., 1000 Kllocyclea —

Nedalioj, 8:30 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarinį 31 Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street 

Tel. CALumet 7237

Krautuvė atdara Nedėliomis — 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p.

Utarnikais, Ketvergais ir Suba- 
tnmia iki 9:30 vai. vakare.

Lietuvių jaunimas daly 
vavo margučių ieškojimo 
kanteste Spring Lake Park 
Velykų dienoj. Vietos biz
nieriai aukojo dovanas lai
mėtojams.

P. Šimkienė turėjo links
mas Velykas, nes šventėms 
buvo parvykę jos du sūnūs

(Nukelta į 4 pusi.)

Holland, Mich., kasmet pavasarį' esti begalo spalvinga 
tulpių šventė, kuomet sužysti milijonai tulpių. Žmonių 
iš arti ir toli suvažiuoja tūkstančiai. Per šventę miestelis 
esti pasipuošęs šventadieniškai. Net gatvės plaujamos, 
kad nebūtų purvo. Gatvėse esti vaikštynės, šokiai, žaidi
mai. Karui paėmus daug vyrų į kariuomenę ir karo fabri
kus, jaunamečiai pristatyti prie darbo, kaip matome iš 
šio atvaizdo, tulpių priežiūros.

Res. 6958 So. Talman Ave.
Rm Tel. GROvehUl 0617 
Offlee TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marąuette Road

IT WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER
Everything in the line of 'Įij 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Fact ory Representative

SHOWROOS IN
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

BE

nARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

3W

ma. Tai bus Motinos Dienos 
išvakarės. Jie ir motinų gai 
bei išpildys atskirus name- 
rus. Tai bus tokia progra
ma, kokios Philadelphia ne
matė Ir vargiai kada vėl ga
le? matyti. Matysime lietu 
vių tautinius šokius, kokius 
šoko prieš tūkstančius me
tų, kuriais grožėjosi visas 
pasaulis. Girdėsime dainas 
ir lietuviškus1 žaidimus.

Veiklūs Vakarų lietuviai
Nauja ir įdomu

Omaha^ Nebr. — Lietin
gas oras buvo Velykų die 
no j, bet švenčių nuotaikos 
neužslopino. Jaunimas vis

Nebraskos teisėjas Petras 
Gutauskas, šv. Antano pa 
rapijos choro narys, giedo- 

tik dėvėjo savo spalvingus j j° solo Velykų rytą. Jo žmo- 
drabužius. na Yra choro dirigentė.

Šv. Anano bažnyčia Ve
lykų dieną buvo pilna žmo
nių per vieas Mišias šv.

Tą programą rengia A-
merikos Lietuvių Taryba, v.

ji,. , • t--- pamokslas1 liete siu dienų i-Philadelphia skyrius. įėjimo , . v_ . .:........... . ... vvkius ir Dranese nauia vi!-

Kun. Juozapo Jusevičiaus

vykius ir pranešė naują vi! 
tį žmonėms Kristaus prisi
kėlime.

bilietai jau platinami ir ga 
limi gauti pas šiuos rengė
jus: K. čelediną, 204 North 
Broad St.; pas M. Milukus j T
1427 S. 2nd St.; Joną Gr;-, Arti tūkstantis žmonių, jų 
nių, 3018 Richmond St.; An- tarpe didelis skaičius uni- 
taną Dziką, 3619 E. Tbomp formuotų vyrų, dalyvavo re- 
son S Oną Unguraitę, 333; Ilginiam koncerte Vo’.ykų 
Wharton St.; Juozą Kava-'vakarą, garsiam Berniukų 
liauską, 1601 S. 2nd St. ii > miestelyje (Boy’a Town),
pas platintojus. Pelnas ski
riamas tarybos veikimui ir 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui. 
Be to, sužinota, kad tary
bos radio kalbomis k’ausy- 
tojai labai patenkinti. Tad 
dalyvaukim minėjime ir pa- 
remkim tarybos darbus. Bi
lietas tik $1.00. ALT.

Maironio laikais lietuviai 
ėjo “per skausmus į garbę”, 
šiandieną kai kurie tėvynės 
sūnūs siekia garbės per in
trigas, šmeižtus, kerštingą 
denunciaciją ir savo sočia 
lės padėties piktnaudojimą 
Liūdna ir skaudu, bet kai 
tiesa, tai ne melas.

ii
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DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis

“^Ave Maria’’ Velykų Prisi
kėlimo Mišiose.

Mane 29 seetų praktikavimas 
jusų parantovlmaa '

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karitį, atitai- 
ss trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da-

--------------- i romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at- Ugametę ŠV. Antano pa- 1 kreipiama į mokyklos vaikus.

rapijos narę, Elzbietą Gru-1 valandos: nuo io ryto iki s ▼. 
, . , i - ... vak. Seredomis nuo pietų, s Ne-berienę, aplanke mirties an t dėlioj pagal sutartį,
gėlas. Didžios Savaites tre I ■*?>
čiadierf atėjo į bažnyčią,' 
priėjo išpažinties ir priėmė
šv. Komuniją, o popiet 4-tą 
valandą namie prosydama 

! baltinius, užmigo ir elektra 
uždegė jos drabužius. Sene
lė buvo sulaukus 82 metus 
Kun. J. Jusevičius suteikė 
paskutinius sakramentus.

Palaidota iš Šv. Antano

kur .aštuoniasdešimt penkių 
jaunuolių balsai žavėjo klau
sytojus koplyčioje. Berniu 
kų miesto viršininkas yra 
pralotas Edvardas J. Flana- 
gan.

Corp. Lydia Baravykas 
(Bovick), iš Marine Base 
San,Diego, Calif., išgiedojo

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Ave.

Perkėlė savo Raštinę į
BRIGHTON PARK 

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

3S
JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgicių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL

/ /

: i

*>. 4*4 •.
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AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. x

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA STOKER...........gg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies,

'< 2 syk niauto*, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND UUMP...................Si 125
PETROLEUM COKE ...................

Eztra Course

4712 South Ashland At.
PhMM TARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, hune nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų reregėjimo — (color 
blindness), kieipkitėa prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

EXTRA1 EXTRA!

*į O
į.-?4

lietuviškas 
Zydnkas — 
N. KANTER 
savininkas.

REMKITE
SENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytas 
vardas lr 
adresas.

MONARCH LIQtOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami 18eę- 
zaminuotl Jas modornlSklausla 
metodą, kurią regSj mo mokslas 
gali suteikti.

3fl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų {tempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:10 a m. Iki 8:10 p. m. 

Traūlad. lr Aefttad. 8:10 a m. 
iki 1:80 p. m.

SS

J1

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas

Ištaiso., J!/
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 

J^8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Sekmadienyje pagal sutartį.

WHFC -145# kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Ave„ Chicago* III.
Telefonas — GROvehilI 2242

-Ai

fe 2sa

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

‘ OFISO VALANDOS:
Na» 3 iki 4 ir nuo 6 Ori 8 vaL vak.

Nedėliomia pagal sutarty 
Offlee TaL YARda 4787 
Namų TcL PROspeet 1930 

Tet YARds 2246

DR. C. VEŽKIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Oflao vaL: 1—3 ir ft-8:80 P.H. 

Trečiadieniais pagal sutarty

TeL YARda S921
Bea.: KENirood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflao vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Stree'

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼. 
Sekmsd, Trečiad. ir gcštadieola 

vakarais ofisas atdarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868 /

TeL CANaI 0257 4
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. W

744 West 35th Street
VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 
šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame aavo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tel...........................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VsL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L 

3147 S. Halsted SL, Chicagi 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ ir Šeštadieniais 
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS>IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YAHds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. ToL: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet fr nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dienų.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFsyette 0004

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.; 
v/Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.

Seštad. 6 vaL fld 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal snsitarimų.

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe

>4f

f
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING GARSIOS KANADIETES VELYKŲ RYTĄ
.......... ■' v'-’—

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS" HET/P WAWTED
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Hearborn Street
Tel. RANdolpta 84S8-8488

SVARBUS PRANEŠIMAS
W*r Manpnvrer CommtvRlon na 

<tatymal reikalauta kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
II im«avlino Raštą (statement of 
arallahillty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrink it ar jūs galit gauti 
tr ar jums reikalinga palluosa- 
vlmo raštas, .lūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELU.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.
McMaster Carr Supply Co.

840 W. LAKH ST. HAT. 7241

T, ANGŲ PI.OVftJŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsmaukite 
Timekeeper’s Ofisan 

EDGEVVATFR BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Road

Mašinisto
Ali around, su pataisymų šapos 

patyrimu. Pastovūs darbai.

SIEVERT ELECTRIC CO. 
1349 BAUWANS ST. 

ARMitagr 8300

PAGELBININKŲ
REIKIA

Prie Delivery Trokų

TAIPGI PAGELBININKŲ 
Dribtuvės darbams

C. BOUSHELLE & SON 
218 E. 71 st St.

VYRU
IR VAIKINŲ

DEL
SHIPPING

RECEIVING IR 
WAREHOUSE DEPTS

★ ★
PATYRUSIU IR 
NEPATYRUSIŲ

★ ★
PILNĄ IR DALINI LAIKĄ 

VIRŠLAIKIS
Nuolatiniai ir po karo progos. 
Dirbtuvės tvarkoma Cafeterija 

ATEIKIT PASIRENGĘ DIRBTI

O-CEDAR CORP’M
2246 W. 49th St.

O. D. & INTERNAL 
GRINDERS 

PATYRUSIŲ
AUTOMATIC SCREVV 

MACHINE 
SET-UP VYRŲ 

Patyrę prie B. & S. Mašinų 
TURRET LATHE OPERS. 

SHOP KLERKŲ

Atsišaukit 8:30 iki 5 pp. 
Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 

iki 7 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION

TROKŲ
PLOVĖJO

48 VAL. Į SAVAITĘ
$44.80 | Savaite

PRADEDANT 
$50.80 PO 6 MENESIŲ 

ATSISAUKIT

BOWMAN DAIRY CO.
4457 Montrose Avė.

TEL. PALISADE 7750
MR. VOSSKUEHLER

HELP VVANTED — VYRAI

DIRBTUVĖS

DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRŲ
LABAI REIKIA

IJODTOTT LEDA I KARUS

Prie siuntimo Kariuomenei 
gendamo maisto.

83c I VALANDA 
PILNAM AR DALINIUI LAIKUI 

PATYRIMO ‘NEREIKIA 

UNITED STATES COLD 
STORAGE CORPORATION 

2101 W. Pershing Rd. (39 St.)

REIKIA
BODV IR FENDER VYRŲ

Taipgi Assemblcrs prie aukštos rū
šies darbų. Garantuota $75 Iki $100 
j savaitę. Pastovūs darbai.

SAC 0660 MR. KAY

MALIAVOS
Patyrusio vyro vadovauti grin- 
ding departmente. Roller mills. 

Gera mokestis.
SULLIVAN VARNISH CO. 

410 N. Hart St.

REIKIA
SHIPPING IR RECEIVING 

KLERKŲ, ŠTOCK HA.NDLERS 
IR ABEI.NŲ DARBININKŲ 

BORG & BECK DIV. OF 
BOlUi WAItNER CORP. 

Atsišaukit Em.ploymient Ofisan 
595(1 VV. 6«th STREET 

Ar šaukit PORtsmouth 7500

HELP VVANTED — MOTERYS

DRILL PRESS OPERS. 
MACHINE OPERATORIŲ 

BENCH OPERATORIŲ
Atsišaukit 8:30 iki 5 

Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 iki 7.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Divislon
NAMIE DARBAS — Patyrusių ran
komis Finishers prie sveterlų. At- 
slšauklt i ENGLEWOOD KNITTTNG 
MTT.TjS, G643 S. Halsted—Wentworth
5920.

KEIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ 

BENCH ASSEMBLY 
JR RIVETING

40 iki 44 vai. J savaitę 
Jeigu norėsite

Dirbtuvės Ir uždarbio bonai. 
Plrmesnlo patyrimo nereikia.

ADVANCE MACHINE CO 
4641 RAVENSWOOD AVĖ.
Kreipkitės prie Mr. Black

REIKIA OPERATORIŲ, prie single 
Ir double off the arm needle mašinų. 
Gera mokestis, pastovūs darbai. THE 
AMERICAN GARMENT CO.. 1934 
W. North Avė

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

VYRU DARBUS už LYGIĄ MO- 
KESTJ. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Sfiner, CAIaimet 2121.

R. R. DONNELLEY ft SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.
MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims ibi 50 
metų senumo. Valandos: nuo 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;, < 
Valgis dykai.

Amžius 20 iki 50 metų. 
Dienos, vakarais, ar naktinėmis 

valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. VVASHINGTON ST. 

CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:30 ryto iki 5 pp.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje.

• Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 80c f valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių.

5c premija dirbantiems, vakariniais 
ar naktiniais šiftals. Pirmas ši f tas 
7:30 ryto iki 4 pp., vakarinis šiltas 
4 pp. iki 12:3(1 ryte, naktinis šiltas 
12:30 iki 7:30 ryte.

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm Šeštad.
8:80 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

VYRAI m MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ ,
Patyrusių, $87.60 j mėnaej 
Pilnam ar daliniam talkui 

Kretpkttea prie Houaekeeper.
BDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Bhert.tan Rd.

PRESS MERGINŲ — Gera mokes
tis: pastovūs darbai ir malonios su
lygo* PROGRESSIVE CLEANERS, 
7301 Cottage Grove.

Girls
FOR INVOICE TYPING 
NO EXPERIENCE NEEDED 

62 H c per hour straight time. 
93% c per hour over 40 hours. 
514 day week will average $31.50
per week.

Paid Vaeatinn
Pemianent Post War Vuture 

Good Transportation

BARRETT-CHRISTIE CO.
108 N. CLINTON ST.

SEE MR. O'DANIEL 
OR CALL 

FRANKLIN 8540

v-j

I

■
i I ?

t' i* L >

Svarbi Pramone
Siūlo Darbus

Electricians 
Mašinų Repair 

Vyrams
PATYRUSIEMS IR / 
NEPATYRUSIEMS 
DARBININKAMS

DIENOMIS IR NAKTIMIS 
AUKŠČIAUSIA RATĄ MOKA

Geros Darbo Sąlygos. 
CAFETERIJA ATDARA 24 VAL.

J DIENA- CHICAGOS OATVft-
KARIAI IKI NAMO.

INGERSOLL
STEEL & DISC DIV. 
BORG WARNER CORP.

119th & Morgan

Moterų Operatorių
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų

★ ★ ★
MERGINŲ IR MOTERŲ

Ofiso darbams: štock room dar
bams; orderių pildyto jų; pakuo
toje *

★ ★ ★
Vyrų ar Vaikinų

Dirbtuvės darbams

★ ★ ★
PASTOVŪS DARBAI 

23 NORTH FRANKLIN ST.
R E N D C O J A 8 I

PENKIŲ KAMB. MODERNIŠKA
ant nepapraatal didelio loto. Patogu 
laikyti viAt&a Ir darSą, arti mokyklos 
lf prekybai. Illinois Central Ir busals 
transportaelja. Mažas JmokCjlmaa — 
$28.86 ) mėnesi.

RAŠYKIT DRAUGAS BOK 2480 
127 N. Dearborn, Chicago 

Ar palaukit — ANPover 4484

PIRKITE KARO BONUS!

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results! 

ADVERTISE
In Amerlca’s Greatest

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTBLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
PLATINKITE “DRAUGĄ”

'Draugo' Piknikai
1944 metais

L Liepos (July) 9 d.

1944 M.,

Bergman's Grove,
RIVERSIDE, ILL.

Rugsėjo (Sept.) 4 d., 
2. LABOR DAY,

VYTAUTO DARŽE
GERA PROGA

PARSIDUODA — 3-Jų Getų mūrinis 

namas West Sidėje—W. 28rd Place. 

šaukite—Virglnla 1141—Mr. Sloger.

Nuskandino 1,935 tony 
britų naikintuvas

LONDONAS, hal. 16. — 
Laivynas pranešė, kad bri 
tų, 1,935 tonų naikintuvas 
Laforey prarastas. Smul
kesnių žinių nepaduota, bet 
pasakyta, kad žuvo kelioli
ka jūreivių.

Vienoj Ontario bažnyčioj garsios Dionne penkiukės Velykų rytą priima šv. Komu
niją. Antrogi iš dešinės yra jų mokytoja vienuolė sesuo Paulina. (NCWC-Draugas)

Retai minėtas mūsų tautos kankinys
Jis yra kun. Juozapas Dovidaitis 
"Šiaulėniškio Senelio" autorius
Kunigas Juozapas Silves

tras Dovidaitis gimė Mont- 
viliškių sodžiuje, Šiaulėnų 
parapijoj, 1825 metais gruo
džio 31 d. Dievoti jo tėvai 
įkvėpė jam gilų pamaldumą.
Iš pat jaunystės jis mėgda
vo ilgas valandas melstis 
bažnyčioje, arba tarnauti 
kunigui prie mišių. Didžiau
sias jo troškimas buvo būti 
kunigu. Bet j.o> tėvai buvo 
neturtingi ir negalėjo jo leis
ti į; mokyklas. Tad Juozapas 
paaugęs buvo priverstas kar 
tu su namiškiais visokius 
darbus dirbti. Tačiau jis ne
pasimetė su viltimi siekti 
mokslo. Žiemos metu jis ga
vo progoj pas parapijos ku
nigus pasimokinti lotyniš
kai. Eidamas aštuonioliktus 
metus amžiaus jis įstojo į 
Šiaulių gimnaziją. Ten jis 
pasižymėjo savo darbštumu 
ir mokslumu. Užsilaikė iš 
korepeticįjų (kitus mokin
damas). Baigęs gimnaziją į- 
stojo į Varnių seminariją.
Po dviejų metų įšvęstas ku
nigu ir išsiųstas į dvasinę 
akademiją, Petrapily, kurią 
baigė su teologijos magist
ro laipsniu. Jam grįžus į 
savo vyskupiją, jis buvo pa
skirtas vikaru Unkštoje. Te- 

^nai jis visu uolumu ėmėsi 
darbo žmones šviesti. Savo 
lėšomis įkūrė mokyklą ir
laisvu nuo bažnytinių prie-1, Vyskupas, įgijęs didį pa
dermių laiku patsai mokė sitikėjimą kun. Dovidaičiu,

vaikus skaityti ir rašyti. Iš 
Ilukštos buvo nukeltas į Pa
nevėžį vikaru ir kapelionu. 
Ten išbuvo trejus metus.

1857 metais vyskupas Mo
tiejus Valančius pakvietė jį 
pas save eiti sekretoriaus i 
pareigas. Nuo to laiko kun. 
Dovidaitis buvo ne vien vi
sų vysk upos sumanymų vyk 
dytojas, bet ir padėjėjas, 
Kun. Dovidaičio patariamas 
vyskupas Valančius ėmėsi 
vyskuipijojei platinti blaivy
bę. Vyskupas siuntinėjo į 
parapijas savo laiškus blai
vybės reikale. Kun. Dovidai
tis redagavo vyskupo laiš
kus ir visus kitus blaivybės 
klausimu reikalus vedė. 
Prieš vyskupo skelbiamą 
blaivybę patys rusų vyriau
sybės organai kėlė daug 
triukšmo. Prieš blaivybę su
kilo dvarponiai ir smukli
ninkai. Kun. Dovidaitis tu
rėjo daug darbo viešai at
remti prieš užsipuldinėjimus 
— ginti blaivybės . platini
mą. Vyskupui lankant para
pijas, kun. Dovidaitis visur 
bažnyčiose sakė karštus pa
mokslus apie blaivybės nau
dingumą. Tais laikais jis 
parašė ir išleido knygelę 
“šiaulėniškis Senelis”. Tai 
gražus populiarus skaity
mas apie blaivybę.

toriauti. Visas kraštas, ypač 
jaunimas, buvo užsidegęs 
politine agitacija. Kai kur 
net bažnyčiose įvykdavo 
priešrusiškos demonstraci
jos. Kai kuriose vietose ir 
kunigai prisidėdavo prie tų 
demonstracijų. Ir tarp se
minarijos klierikų ėmė reikš 
tis patrijotiniai sąjūdžiai. 
Kun. Dovidaitis pakilo dar
buotis tikslu klierikus sutu
rėti nuo tų pavojingų poli
tinių išsišokimų. Jis aiškin
davo klierikams, kad semi
narijoje politines agitacijos 
yra neišmintingas dalykas. 
Kad ir patys kunigai netu
rėtų kištis j politinius sąjū
džius. Sakė, kad kunigų ir 
klierikų geriausias patri j o- 
tizmas yra stiprinti žmonių 
tikėjimą ir per blaivybę pa
gerinti jų dorišką būvį. Se
minarijos auklėtiniai paklau 
sė jo patarimų.

(Bus daugiau).

Rūpestis susideda iš pu
sės nekantrumo ir nežino
jimo.

•įs foru ffetterfiay
U.S.WAR BONDS

Eleven members of a secret Bel- 
glan underground orgauiaation re- 
sponsible for aiding United Nations 
fliers shot down over German occu-

Kied territory were executed by 
fazi firing squads recently over a

3-day period. They vvere eharged 
by their German cajrt
ing the enemy.” 

He
i captors with "aid-

ere in America we can aid in 
the light against Hitler vvithout en- 
dangering our lives it vve do our. ..m .1 netrUkUS paskyrtt 3emina- our ,i»„ « ». d.

Cicerai narni Draiioo rijos rektoriun'- Nepapras ^ridn^u,„d bu, w„Bon<u
» • ” tais laikais jam teko rėk-1 ««•»*>« ® «----- •»—

platintojai
>88 7410 4L& Traantr, Ona*.

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J. 
Kurie.

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Jonas Mikolainis, 1531 S. 
50th Avė.

Juozas Jocius, 1317 So 
49th Ct.

Jonas Smulskis, 1421 So. 
49th Avė.

• Sekmadieniais prie baž 
nyčios durų Jurgis Vilka? 
1440 So. 48th Ct.

Jei, kurie dėl kokios nors 
priežasties negautų dienraš 
čio, arba norėtų užsirašyti 
prašomi kreiptis į tuos ben 
dradarbius. Rap.

PIRKITE KARO BONUS!

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

ewi.

r/

<V9+*

’WE’VE GOT TO-GET OUR VICTORY GARDEN SPAOED UP- 

WHY DON'T WE INVITE.YOUR MOTHER OVER FOR A WEEK|’
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Rimtas planavimas
U. S. NUO SAVO TIKSLO NEPASITRAUKS

Mūsų jau buvo rašyta apie Amerikos Darbo Federa
cijos specialūs komisijos planą pokarinei rekonstruk
cijai. šis planas Nevv Yorke laikytame forume darbi
ninkų ir pokarinio pasaulio klausimais dar labiau iš
ryškėjo. .

Pažymėtina, kad ADF forume kalbėjo Breokinridgc 
Long, valstybės sekretoriaus padėjėjas, ir užtikrino gau
singą susirinkimą, kad Jungtinės Valstybės nepasi
trauks nuo savo paskelbtų tikslui siekiant atstatyti tei
singą ir pastovią taiką. Jis taip pat užtikrino, kad Ame
rikos žmonės gali būti tikri, jog Amerikos nusistaty
mas visur gyvai ir griežtai bus ginamas.

VISIEMS LAISVE

Besiartinant didžiosioms ir lemiančioms mili t arinėms 
operacijoms prieš Vokietiją, netrukus bus išlaisvintos 
naciui pavergtos tautos, kurios tiek daug ir taip ilgai 
kentėjo. “Mes nešime su savimi,” kalbėjo p. Long, “į 
t?.s suardytas teritorijas savo gilų ir rūpestingą inte
resą atstatyti individualinę laisvę, populiares valdžios 
institucijas, religijos laisvę, žodžio ir spaudos laisvę, 
c įsirinkimų laisvę ir visif laisvų žmonių visas teises ir 
privilegijas.”

Toliau šis valstybės departamento aukštas pareigū
nus p. B. Long padarė tokį, pareiškimą:

“Laikantis Atlanto Čarterio provizijų drauge su 
mūsų pačių prisirišimu prie demokratinių principų, 
mes nemanome imti tokių žygių, kurie bet kokiu bū
du trukdytų toms tautoms pasirinkti valdžią ir pa
reigūnus, po kurių autoriteto jos nori gyventi. Mes 
neleisime savo krašto ginkluotoms jėgoms būti nau
dojamoms palaikyti bet kokią grupę ar vyriausybę 
prieš žmonių valią.”
Šis pareiškimas, aišku, yra svarbus. Tokio nusista

tymo turėtų laikytis visos jungtinės tautos. Jo turėtų 
laikytis Sovietų Rusija, kuri kaip tik planuoja panau
doti savo militarinę jėgą sulaužymui žmonių valios Lie
tuvoj ir kituose Baltijos kraštuose. Tų kraštų žmonės 
nori būti laisvi ir nepriklausomi, tačiau Maskva siekia 
juos pavergti.
PRIMINIMAS RUSIJAI

Ne be reikalo Amerikos Darbo Federacijos sušauk- 
t me susirinkime keli labai žymūs kalbėtojai pareiškė 
apgailestavimą, kad Sovietų Rusija, nors ir pažadėjo, 
tačiau nekooperuoja su sąjungininkais. ADF preziden
tas Green, vice prez. Woll, Dubinsky ir kiti ragino pa
daryti greitus žingsnius, kad sulaikyti Rusiją nuo ėjimo 
p”skirsis keliais, siekiant atstatyti pokarinę Europą. 
A not p. Woll, dabar yra laikas nustatyti ateities taikos 
pagrindus ir, veikiant išvien su mūsų sąjungininkais, 
paruošti metodus ir procedūrą tarpvalstybinėms sie
noms nustatyti, laikantis teisingumo ir demokratijos 
dėsnių. Am. D. F. vice prezidentas p. Woll taip pat pa
brėžė, kad “Atlanto Čarteris neturi būti modifikuoja; 
mas ar atmetamas, kad patenkinti bet kokios valsty
bės, nepaisant kaip ji būtų stipri, reikalavimus.”

Reikia manyti, kad į tuos svarbius pareiškimus bus 
atkreipta rimto dėmesio.

★
Sovietų Rusijos ir Suomijos separatinės taikos klau

simas tebėra atviras, tačiau vis dar nėra daug vilčių 
greitesniu laiku tos taikos susilaukti

— •
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Balti ios vvrai neoasiduoda naciams
Per Stockholmą, Švediją, atėjusi žinia patvirtina se

niau atėjusius pranešimus, kad vokiečiai mobilizuoja 
visas vyrų jėgas Baltijos valstybėse. Iki balandžio 16 d. 
visi vyrai, sulaukę 17 metų amžiaus, turėjo įsirašyti 
darbininkais į Vokietijos karo pramonę. To nepadariu
siems pagrąsinta skaudžiomis bausmėmis.

Pradžioj, kaip buvo skelbta, vokiečiai ieškojo sa
vanorių užimtuose kraštuose, žadant jiems visokiausių 
gėrybių. Bet tų nacių “gėrybių” vyrai nepanoro. Vie
toje jų, slapstėsi miškuose ir organizavosi kovai prieš 
okupantus. Toks Baltijos kraštų vyrui elgesys, matyt, 
vokiečius įveda į desperaciją.

★
Sąjungininkų nota Švedijai

Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Valstybių vyriau
sybių atstovai įteikė Švedijai svarbią notą, kuria rei
kalaujama sustoti pristatyti Vokietijai reikalingą karo 
medžiagą. Nota yra vietoje. Jei Švedija yra neutrali ir 
nori išlaikyti tą neutralitetą, ji neturi teisės gelbėti 
vienai kariaujančiai pusei.

Atrodo, kad nuo dabar sąjungininkai imsis griežtes
nių priemonių, kad neutraliosios valstybės nelaužytų 
tarptautinių nuostatų. Ligšiol vokiečiai gana daug nau
dojo neutrales valstybes savo karo reikalams. Ateity 
to neturės būti.

★
Jie ir vėl siaučia

Chioagos mieste ir vėl pradėjo siausti gengsteriai — 
anų nelaimingų prohibicijos laikų palikimas. Atitinka
mos valdžios įstaigos ir visuomenės organizacijos tuo 
baisiu reiškiniu, teršiančiu gerą miesto vardą, turėtų 
susirūpinti. Reikia padaryti greitus žygius, kol tas 
biaurus požeminis gengsterizmo sąjūdis dar labiau ne- 
išsiplės. Tad, laikas pradėti valyti miestą nuo visokiau
sio brudo.

APŽVALGA &

Kitas agresijos šalininkas
“Amerika” rašo:

“Kai kurie Amerikos laikraščiai pasigenda aiškios 
ir griežtos šalies užsienio politikos. Jie ne be pagrin
do kritikuoja vyriausybę už tylėjimą svarbiais klau
simais. Bet įdomu, kad tokie laikraščiai, kaip Nev.- 
Yorko “Herald Tribūne” užsienio politikos vedimo 
pavyzdžiu pasirenka Rusiją. Girdi, Stalinas yra rea
listas, jis pasisako kiekvienu klausimu. Jis pripažino 
italų Badoglio vyriausybę, jis nieko daugiau nenori, 
kaip “tik” Baltijos valstybių, rytinės Lenkijos, da
lies Suomijos, gabalo Rumunijos ir — that is all! 
“Herald Tribūne” siūlo be jokių ceremonijų pripa
žinti Rusijai tai, ko Stalinas reikalauja,... Tada bū
sianti reali politika.

Bet, ačiū Dievui, “Herald Tribūne” balsas nėra 
toks, kuris pajėgtų nustelbti teisingumą ir padoru
mą. Mažųjų tautų draugų eilės ne mažos. Preziden
tas Roosevelt ir valstybės sekretorius Hull įsakmiai 
laikosi aukštųjų dėsnių, kuriais yra pagrįstas Atlan
to čarteris.”

Seselių Kazimieriečių* mo
kyklų prižiūrėtoja pirmadie
nį atvyko į Omaha. Su se
sele Theophila atvažiavo ir 
seselė Alexa. Seselė Theo
phila aplankė Boy’s Town 
ir didžiavos praloto Flana- 
gan’s darbuote su berniu
kais. Jonas Stoškus

★
Savo teisių neišsižadės

“Tėvynė” pastebi:
“Sąjungiečių vadų šioje valandoje padarytas pa

reiškimas, kad jie nusistatę laikytis Atlanto Čarterio 
nuostatų, labai padrąsintų lietuvius jų slaptam sąjū
dy, priešintis vokiečiams. Lietuva, kuri yra viena iš 
labiausiai civilizuotų Europos kraštų, per visą savo 
ilgą istorijos laikotarpį galingai kovojo dėl nepri
klausomybės”.

“Už tą kovojimą naciai lietuvius žudo. Bet jie ne
nužudė ir nenužudys lietuvio pasiryžimo būti laisvu 
ir gyventi nepriklausomu gyvenimu. Nenužudys to
dėl, kad lietuvis perkantrus ir turi perdaug drąsos. 
Jis pasiryžęs būti ar žūti. Ir jis, prie to, pasiryžęs sa
vo galvą guldyti prieš biįe kokį savo tėvynės priešą, 
nepaisant, ar tas priešas būtų rudas, raudonas ar ki
tokia. ”
★

Žymų lietuvį prisiminus
(LKFSB) Vienas iš nusipelniusių Lietuvos ekono

mistų yra buvęs Adomas Prūsas. Gimęs 1878 m. lapkr. 
11 d. ūkininkų šeimoje, augęs Svėdasų apylinkėse. Dirb- 
dartias Petrapilio ūkinėse įstaigose drauge darbavosi 
su lietuviais, bendradarbiavo įvairiuose lietuviškuose 
laikraščiuose ir yra parašęs ūkiniais klausimais kny
gelių. Aktingai dalyvavo steigiant Liet. Prekybos ir 
Pramonės banką, buvo išrinktas jo direktoriumi ir sėk
mingai jam vadovavo. Mirė 1939 m. bal. 16 d.

Pirmadienis, bal. 17, 1944

MARIJĄ PRISIMINUS
“Kaip kibirkštėlė atėjai ir 

iš tos kibirkštėlės uždegei 
didelį, šviesų žiburį, ir švie- 
tei juo kitiems per visą gy
venimą ir šildei kitus — už
miršusi save buvai kitų gy
venimo šviesa ir paguoda...”

Ir ketverių metų kapo ve
lėna netrukdo nusileisti iš 
antžemiškų sričių tai mylin
čiai ir rūpestingai šie’ai ska
tinti gyvenančias . seseles 
nuolat žengti didingan žy- 
gin į gerą, nuolat tobulėti. 
Jos gyvenimo pažinimas — 
yra šviesaus, mylinčio ir lai
mę teikiančio spindulio at- 
kly.limas iš anapus į mū
sų gyvųjų tarpą.

I’rieš keturis metus negai
lestinga mirtis išskyrė iš 
mūsų šeimyninio ratelio mū
sų ravimą, brangią ir ger
biamą motinėlę Mariją, bet 
deja, ji išskyrė tik jos kū
ną, gi jos siela, dvasia ir 
darbai yra gyvi. Jos gyveni
mo vaizdas niekuomet neiš
dils iš atminties tų, su ku
riomis ji gyveno, kurias ji 
auklėjo, globojo ir vedė to
bulybės keliu. Jos šventas 
ir pavyzdingas gyvenimas y- 
ra kelias į amžinus dangaus 
rūmus.

Šiandien minint jos ket
verių metų mirties sukaktu
ves, jos kukli, paprasta bet 
kilni siela traukte traukia 
mus prie tų gražių dorybių,

Vakartį lietuviai
(Atkelta iš 2 pusi.) 

ir žentas. Vienas sūnų pir
mą kartą aplankė motinėlę 
dviejų metų laikotarpy. Lt. 
Šimkus prieš šešias savai
tes dalyvavo oro atakose I- 
talijoje.

Wa.nda Dzykevičiūtė, ga
vus žinią apie savo sesutes 
sunegalėjimą, išvyko į Fair
field, Conn.

Motina Marija

kurios švietė jos gyvenime. 
Motina Marija buvo gilaus 
kuklumo ir paprastumo sie
la. Ji &avo gyvenimu įrodė, 
kad geriems darbams nerei
kia nei aukštų įtakingų vie
tų, nei išorinės garbės, nei 
viešo garsinimo, bet pakan
ka geros 'valios ir kilnaus 
noro. Ji dažnai sakydavo: 
“Reikia taip visur ir visa
da elgtis, kaip Kristus pa
sielgtų būdamas mūsų vie
toje.” Už tai ir sunkiausiose, 
kebliausiose ar skaudžiau
siose aplinkybėse, ji pasi
likdavo rami Iš jos lūpų 
niekad neišėjo pasiguodimo 
ar simpatijos ieškojimo žo
džiai. “Dievo tokia valia. 
Jis taip nori, Jam visa gar
bė,“ tai jos dažnas kartoji

mas. Jos gyvenimas buvo 
taip suderintas su Kristaus 
gyvenimu, kad tik au Juo 
ir Jame, ji džiaugėsi ir liū
dėjo, dirbo ir ilsėjosi, gyve
no, kentėjo ir mirė. Ji bu
vo gyvas pavyzdys savo die
viško Sužicdotinio todėl su 
Juomi ir tenka jai garbin
gas užmokestis danguje.

Jos gyvenimas buvo nuo
latinis savęs išsižadėjimas 
ir pasiaukojimas kitiems. 
Nežiūrint kokie darbai ją 
prislėgtų, ji visada rado lai
ko kitiems ir kitoms padėti, 
ar tai būtų vienuolyne sese
lėms, ar tai būtų vargšas, 
kuris atėjo kąsnelio duonos 
prašyti. Jai buvo didžiausias 
malonumas lankyti visų ap
leistus suvargusius ligonius 
ir jiems patarnauti visu 
kuom, kuo tik ji galėjo.

Mes ją pažįstame, kaip 
skaisčios doros, aukštos iš
minties ir kiblių dorybių dar 
bininkę Kristaus vynyne. 
Melskimės su pasitikėjimu, 
kad Dievas išaukštintų ją 
ir priskirtų prie palaimin
tųjų skaičiaus, kad galėtu
mėm turėti savo Globėją 
pas Aukščiausiąjį Viešpatį 
su kuriuo jos kilni siela da
bar gyvena afhžinoj šviesoj 
ir laimėj. Duok Dieve, kad 
ji veikiai padidintų šventų
jų skaičių. Š.K.S.
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KIEKVIENA ŠEIMININKE GALI GAUTI EKSTRA 

POINTŲ

A

Kiekviena šeimininkė, jei tik mokės taupyti jau nenau
dojamus riebalus (taukus) ir surinkus jų didesnį kiekį 
nuneš savo krautuvninkui, ji gaus ekstra pointų. Žiūrė
kite, kaip patenkinta ši šeimininkė. Ji jaučias prisidėjus 
prie pastangų karui laimėti ir gauna ekstra pointų ga
vimui racionuotų proauxtų.

'Draugo' Piknikai
1944 metais

1. Liepos (July) 9 d.t '
1944 M.,

Bergman's Grove, 
RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY, 
Rugsėjo (Sept.) 4 d.,

T944 M.,
VYTAUTO DARŽE

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

25% Nuolaida Ant Visą Prieš-karę Padirbtą Daiktą 1

Tifonas SEELEY 8760

i

A

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

. 2310 WEST ROO8EVELT ROAD '

A'
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CHICAGO IR
Marąuette Park 
apylinkėj

Mokyklos Motinų Draugi
ja po susirinkimo bai. 18, 
turės Easter Sočiai narėms. 
Kiekvienas susirinkimas y- 
ra paįvairinamas su pritai
kintomis vaišėmis.

Jau antra savaitė, kaip 
serga Donna ir Antanas Ka
minskai. Nors Velykos jiems 
buvo nelinksmos, bet malo
numo pridavė Šv. Vardo dr- 
jos ir moterų draugijų lan
kytojai. Turėjo net svečių 
iš Milwaukee, Wis.

Velykų šventėms iš tarny- 
> bos buvo parvykę šv. Var

do draugij os nariai: Sgt. Ed.
Wirtel, Pvt. Bruno Gudenas 
Lt. Anthony Vilimas.

Gilią užuojautą reiškiame 
Sgt. Ed. Wirtel, kuris par
vyko laidotuvėms brolio Lt. 
Wirtel, nelaimingai žuvusio 
Army Air Corps.

Moterų Są-gos 67 kp. mė
nesinis susirinkimas 'įvyks 
bai. 18 d., 8 vai. Yra daug 
svarbių svarstymų. Rengia
moji card party bai. 30 d. 
ir Mot. Sąj. apskrities ren- 
giamoji “Motinų Dienos’ 
šventės apvaikščicjimas rū

pesniu 2 kįp'. Cicero, III., bai. 
30. Būtų malonu, kad visos 
narės sueitų.

Dovydo Motina

APYLINKĖSE
čiai giedojo “Tave Dieve 
garbiname.”

Pusryčiai buvo parap. sa
lėje. Pusryčių lėšas paden
gė narys Povilas Šaltimic- 
ras paaukodamas $25.00.

Susirinkimo nebuvo, tiki 
trumpa apžvalga, kurią pa
darė vice pirm. A. Lawrence.

Kalbėjo dvasios vadas 
kun. S. Petrauskas ir klebo
nas kun. J. Paškauskas vi
sus sveikino šv. Velykomis.

Pirm. A. Kaminskas serga. 
Linkime jam greit pasveik
ti. ‘

Narys Lt. Chester Wirtel 
pasimirė. Išreikšta užuojau
ta ir sukalbėta malda už 
jo sielą. Jo brolis Sgt. Ed. 
Wirtel buvo parvažiavęs į 
šermenis ir prisirašė prie 
Šv. Vardo dr-jos. Narys ka
rininkas B. Gudenas, gavęs 
“furlough”, irgi kartu da
lyvavo dvasinėj puotoj.

Draugijon įsirašė sekan
tieji: dr. Jonas Poška, Sgt. 
Ed. Wirtel, Stanley A. Sut- 
kaitis, Charles Yerkes, Ant
hony Girkont, Herman Pu 
dge, John P. Damkus, Jr., 
J. Linkus ir L. Lenkevičius.

Šv. Vardo dr-jos nariai 
per visą Velykų naktį kas 
valandą po dešimtį ir po dvi
dešimt vyrų kartais daugiau 

i iki pat prisikėlimo Mišių bu-

'PIUMK IV vrrfjp nukf rr fNnn.'*

Balswick tema policijos ap* 
sauga įr jaunuolių prasikal
timai. Lt. Balswick yra Chi
cago slaptosios policijos na
rys ir virš dvidešimt met 
kaip policijoj tarnauju.

Bankieto pirm. Stanio; 
Bilzekas patieks rapori 4 
Pirm. Al. K. imskis taip pat

dėjo prie Išganytoj aus kars 
to. ,

Buvo traukimas laimės 
Pinuos dovanos laimėtojas 
narys J. Viliūnas gaus pro
gos patelefonuoti savo žen
tui Adam Dilert, kuris .yra 
kariuomenėj ir Texas val
stijoje. Telefono lėšas pa
dengs narys Povilas Šaiti- 
mieras. Ačiū jam už tą au
ką. Koresp. Jonas Skelly

Susirinkimai
Lietuvių Vaizbos Buto 

(Lithuanian Chamber of 
Ccmmerce of Illinois) įvyks l| 
labai svarbus susirinkimas 
Darius-Girėnas name, 4418 
S. Western Avė., balandžio 
18, 8 vai. vak.

Šiame susirinkime kalbėsi 
policijos leitenantas William|

turi daug ką naujo patiekti!
Dabart yra laikas visiems 

lietuviams biznieriams ir 
profesionalams stoti į Lietu
vių Vaizbos Butą ir kartu 
dirbti savo ir lietuvių vi
suomenės naudai.

W. B. Sebastian, Publicity

PIRKITE KARO BONUS!

NULIŪDIMO VALANDOJE

IŠ ŠV. VARDO DR-JOS 
VEIKIMO

Balandžio 9 d. per 8 vai. 
šv. Mišias vyrai, kaip tikri 
Kristaus kareiviai, kurių 
buvo beveik pusė bažnyčios, 
ėjo prie Dievo Stalo. Jei Šv. 
Vardo draugija dar skait- 
lingiau ateityje lankysis, tai 
šv. Mišios bus laikomos vien 
nariams.

Per šv. Mišias vargonais 
grojo B. Lukas, o P. švagž
dys puikiai giedojo Mozarto 
“Aleliuja” ir Schuberts “A- 
ve Maria” ir “Panis Ange- 
licus”.

Po mišių nariai jaudinan-

Skolinam Pinigus
Morgičiams

įeitas ir mandagus 
PATARNAVTVAS 

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

Kerštingi naciai išžudė 
visus miestelio vyrus
NEW YORKAS, bai. 16.- 

Britų radio pranešimas sa- 
i kė vokiečiai penktadieny su 
1 šaudė visus Lilis miestelio 
vyrus, už tai, kad nacių 
traukinys buvo ten nuvers
tas nuo bėgių.

D AB ARTINS 

DIVIDENTV 

RATA........................ '...4%
1751W. 47th Street

STOKHOLMAS, bai. 16.- 
Danų požeminiai raportai 
sakė Danijos Karalius Chri- 
stian X rimtai susirgo, dėl 
komplikacijų susidariusių 
iš priežasrties kojos sužeidi
mo, kuomet prieš metus lai
ko jis krito nuo arklio.

SUPAŽINDINKITE KITUS

SU DIENR. “DRAUGU”

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morųičių

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Asn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. ............................................Tel. OANal 8881

BEN J. KAZA NAUSKAS, RaštinlnkM
“T“

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINU RADIO

PROGRAMA

Iš Radio Stoties
W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

| KAS RYTĄ:-Muo 8:45 iki 9:15, •£££?
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

{ji VAKARUŠKININKŲ PROGRAMOJ VAIDINANT
“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

j®Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

SOPHIE BARČUS

PRANCIŠKUS D. 

BUGARAS

I Mirė Bul. 16 d. 1911 m., 10 
vai. rytu, sulaukęs pusės unil. 
Gimė Lietuvoje. Kilo IS Rasei
nių apskričio ir miesto. Amerl-

i koje išgyveno 35 metus.
. Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Onų (po tėvais Kibau*, 
kaitė): sūnų Pranciškų marčią 

f Joaephlne ir Jų dukterį Lobet- 
ta; dukterį Bernice; se^rį Ma
rijoną Mockienę Joe-vyrą Pran
ciškų ir Jų Seimą; pusseserę
Mikaliną 1-oSkevlčtenę ir Jos 
Saliną; dėdę Antaną žibą ir jo 

f Seimą, ir daug kitų giminių, 
dmugų ir pažįstamų. Lietuvoje 

‘paliko senus-tėvelius l’ranclftkų
' ir Marijoną tr dvi seseris.
I Velioni* priklusė prie Chica
go Surfaoe Linges unijos, 

i Kūnas t>« Šarvotas J. Llulevl-
<Liaus koplyčioje, 4343 8. Call- 
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiad. Bai. 19 d. 1944 m. 1* 
koplyčios 3:30 vul. ryto bus 
atlydėtas J Nekalto l’rasid. šv. 
Pan. Marijos parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
paniadlos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazlmtero kapines.

NnnftirdžlRl kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse..

Nuliūdę: — Moteris, Sūnus
Duktė, Maitl, Anūkė, Sesuo, 
l’itmcnerė, Dėdė Ir «lt1ilnėx.

I«id. direktorius J. Liulevl- 
člus. lafayette 3572.

DOMICĖLĖ GRICIENE 

(po tėvais Gelumbk-kaitė)
(Vyras Juozapas miręs)

Gyveno 2034 S. Union Avė.

Mirė bai. 15 d„ 1944, 2:15 vai. 
ryte sulaukus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo ii Telšių 
apskr., Alsiedžių parap. ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime sūnų 

Albertą ir jo žmoną, dukterį Justine 
Nevaro ir jos vyrą Frank (U. S. Ar
my), anūkę Cynthia, seseris Oną 
Gailienę, jos vyrą Juozapą ir jų duk
terį Onytę, Veroniką Cukurienę, jos 
vyrą Antaną ir jų dukterį Aldoną, 
ir daug kitų giminių, draugų-gių ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos, Susi
vienijimo Brolių ir Seserų Letuvių draugjos ir prie Šv. An
tano Vyrų ir Moterų draugijos.

Kūnas pašarvotas S. M. Skudo koplyčioje, 718 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks trečad., Bai. 19 d., iš koplyčios 8:00 vai. 

ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, Marti, Žentas, Anūkės, Seserys, 
Švogerial ir Giminės.

Laidotuvių Dirktorius S. M. Skudas, Tel. Monroe 3377.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

&00;

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii  

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

KBEIPK1TBS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofiaa» u Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6100

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

W - 
M

*

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

GAR Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 

[PttONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 

(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 

8 vai. vak.

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8TI 
PARTICULAR FEOPLK PBEFER PACHANKIS PRODVOT1ONS 

DI8TRIBUTOR8 OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mo* BemiUful—Most Endorlng—Htrongcst—BeM Ia The World 

BUY U. S. WAR BONDS WiTH THE SAVINGS 

KREIPKITfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Ch&mber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
1535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubUc 4298

$ VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad ir Sekm. 9-6 vai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos.

AMBULANCE

Patarnavimas

Dienų ir Naktį

Mes Turime 

Koplyčias

Visose Miesto 

Dalyse

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 

10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phbnes: CANAL 2515 

COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
10621 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. S57J

P. I. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

_______________________________________Telephone YARDS 1419______________________

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.______________________________ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Ulone YARDS 1138—38



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
TTuž U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą
ROCKFORDO LIETUVIS UŽJŪRYJE

Stasys Pilipaitis gimė 
1917 metais, lapkričio 29 
dieną, Rockford, III. Baigė 
Švento Petro ir Povilo lietu
vių parapijos pradžios mo
kyklą ir Šv. Tomo aukštesnę 
mokyklą. Buvo geras muzi
kantas prie orkestro, turėjo 
didelį pasi’ekimą; Dirbo 
American Cabinet Hard 
Work. Priklausė prie Švento 
Vardo draugijos ir prie pa
rapijos choro, buvo geras 
giedorius.

Stasys Pilipaitis į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 
1942 metais, balandžio 22 
dieną. Jis įstojo į A’r Corps 
Ground School. Paskui buvo 
perkeltas į Chicago Aero- 
nautical University, kur jis 
studijavo įvairių rūšių lėk-1

e
STASYS PILIPAITIS

* af. *

tuvus. Jis baigė kursą, ir vė
liau buvo pasiųstas/ į George 
Williams College, Chicagoje, 
kur jis stutdijavo kolegijoje 
ir praktišką lavinimą atliko

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

-------- *—-

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žifdus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį

Ir gerą pasi-___________
rinkimą Muzikališkų Instrumen 
tų, Muzikali&kų Knygų, Stygų, 
Rekordų Ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius 
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
. IEWELRY — WATCHMAKER 
| — MUSIC

I
i
1.

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

2

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

. --
-j* 'T^^*.***^

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO BATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo ja
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai Ifimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST.

jT

S

armijos bazėje, Municipal 
Airport. Baigęs šį kursą su 
mechaniko diplomu, Stasys 
Pilipaitis buvo nusiųstas į 
Ypsilante, Mich., studijuoti 
B-24 bombėrių. Jis buvo iš
lavintas specialistas staty
mui ir taisymui bombėrių. 
Atlikęs šį lavinimą, jis buvo 
nusiųstas į New Jersey.

Dabar Stasys Pilipaitis 
yra užjūryje.

Dingę kareiviai karo 
laukuose

Karo departamentas ba
landžio 14 dieną pranešė 
448 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardes, 
kurie dingę Centro Pacifiko, 
Europos, Viduržemio ir piet
vakarių Pacifiko apylinkių 
karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 26 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, iš jų 11 
yra iš Chicagos; 13 iš India
na valstijos, 16 iš Michigan 
ir 7 iš Wisconsin.

Keistas ir žiaurus 
testamentas

Trenton, N. J. — Kovo 14 
dieną mirė Mrs. Mary Cress 
Kubery, kuri paskutinį žodį, 
turėjo ginče balandžio 5 300 porų 
dieną.

Mrs. Mary Cress Kubery 
mirdama paliko testamentą, 
kuriame ji pažymėjo, kad ji 
paliekanti savo vyrui du do- 

' lerius, ir kad iš pusės tų pi
nigų jis nusipirktų sau vir
vę pasikarti.

Testamente taip buvo pa
rašyta :

“Kadangi mano vyras Au- 
gust Kubery buvo man pik
tas ir žiaurus laike mano gy
venimo, aš palieku jam du 
dolerius dėl sekančių sąly
gų: kad jis vieną dolerį su
naudotų nusipirkti virvę pa
sikarti.”

Didelę dalį nuosavybės pa
liko sūnui, kuris yra kariuo
menėje.

Kaip sau norite: mirdama 
moteriškė turėjo būti švel
nesnė ir atlaidesnė.

“Platinkite “Draugą”

SVEČIAI Iš PIETŲ AMERIKOS

Nacionalės Katalikų Gerovės Konferencijo® rūmuose, Washingtone, generalis kon
ferencijos sekretorius, prelatas Michael J. Ready, sveikina atvykusius iš Pietų Ame
rikos svečius: kun. Roberto Saboia de Madeiros, S.J., direktorius Socialių Studijų Ins
tituto Brazilijoj; kun. Alfreda Moreno, S.S.C.C., rektorius šv. širdies kolegijos, San- 
tiago, Chile. Dešinėj kun. Philemn Lefever, S.S.C.C., viršininkas Šv. Širdies seminari
jos, Brookland, D.C., kurs kelionėje lydėjo kun. Moreno. (NCWC)

Sakoma

Sakoma, kad Chicagos po
licija suformavo savo uniją. 
Organizacija pradėta orga
nizuoti kovo 20 dieną.* * * 
Apiplėšė

John Dolezak, gazolino 
stoties prižiūrėtojas, 1000 
North avė., buvo apaplėštas 
dviejų vyrų, kurie paėmė iš
kasos stalčiaus $45.

♦ v »

Trys šimtai porų moteriš
kų kojinių (rayon), už $150 
vertės, buvo pavogta, vagių, 
kurie išmušė priešakines 
krautuvės duris, 917 Roose
velt rd. Apie tai buvo pra
nešta policijai praeitą penk
tadienį.

♦ * *

Paltai
Leo J. Slavick, 4243 Ar

cher avė., nusiskundė.polici
jai, kad vagys pavogė tris 
moteriškus paltus iš jo na
mo.

SunŲ pėdomis
Floyd Osborne, 46 metų 

amžiaus, 4733 Dlckens, ku
rio tryslBŪnųs yra Dėdės Ša
mo kariuomenėje, įstojo į'užima mirusio kardinolo Vi- 
Navy. Priesaiką davė praei-, y Barraquer vietą. Ispa-
tą penktadienį.

sa

Nepaprastas įvykis

Tėvo ištikimumas mergaitei atidengė 
nusikaltimą kapuose

RADO NUPLĖŠTĄ LAVONĄ, KAI BANDĖ ĮDĖTI MU
ZIKĄ Į KARSTĄ. MIRŠTANČIOS PRAŠYMAS 

Redwood City, Calif. — šė, į voką, pasiėmė lopetą ir
Kai Dorothy Sifuentes, 21 
metų amžiaus, susirgo tuber- 
kulozoliga (džiova), ji galvo
jo apie muzikos dalykėlius, 
kuriuos ji buvo parašiusi bū
dama aukštesnėje mokyklo
je. Jauna mergaitė sirgo ir 
mirtis jau artėjo. Mirštanti 
mergaitė gayo iš savo tėvo 
Andriejaus pažadą, kad jai 
mirus jis padės jos muzikos 
kompozicijas (dainas) į jos 
karstą.

Bet kai mergaitė mirė, tė
vai buvo prislėgti liūdesio ir 
jie pamiršo pažadą. Kompo
zicijos gulėjo Dorothy’s biu
ro stalčiuje, kai jos karstas 
buvo įleistas į kapą.

Balandžio 13 dieną, šešios 
dienos po laidotuvių, jos tė
vas atsiminė. Jis įdėjo Do
rothy dainas, kurias ji para-

Įdomios žinios

Naujas vyskupas Lietuvoje
Iš Vatikano gauta žinia, 

kuri buvo paskelbta laikraš
tyje Oservatore Romano, 
kad vyskupas Manuel Arce 
y Ochotorena, Oviedo vys
kupas, Ispanijoje, paskirtas 
Tarragonos arkivyskupu, jis

nijoje dar du kiti kunigai 
nominuoti vyskupais.

Vyskupas Vincentas Bori- 
seviėius, Telšių vyskupo 

(Lietuvoje) padėjėjas pa
skirtas Telšių vyskupu, vie
toje mirusio vyskupo Stau
gaičio. Msgr. Ramanauskas, 
Telšių seminarijos rektorius, 
paskirtas Carpasijos titulia- 
riniu vyskupu ir vyskupo 
Borisevičiaus padėjėju Tel
šių vyskupijoje, Lietuvoje. •

Msgr. Ramanauskas yra 
rašytojas, Žymus profesorius 
ir veiklus kunigas. Taigi Lie
tuva gavo kitą žymų vysku
pą.

nuvyko į kapines, kad pilnai 
išpildžius pažadą.

Kai jis keletą colių nume
tė žemę nuo kapo, tėvas pa
stebėjo savo dukters lavoną 
— jis buvo nuogas. Jos ge
dulo rūbai buvo nuplėšti nuo 
lavono ir gulėjo jos šone. 
Karsto uždangalas buvo po 
jos lavonu.

Gilbert Farrell, distrikto 
advokatas, pasakė balandžio 
14 dieną, kad Walter Perry, 
kapinių prižiūrėtojas, ir duo
bės kasėjas, prisipažino, kad 
jis išėmė lavoną iš karsto ir 
nuplėšė.

“Aš nežinau kodėl taip pa
dariau”, — Perry pasakė 
jam.

Lavonas nebuvo paliestas, 
ir nebuvo apiplėšimo ženklo. 
Vedamas tardymas.

Karo departamentas pra
eitą penktadienį paskelbė 
387 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardes, 
kurie buvo sužeisti Azijos, 
Centro Pacifiko, Europos, 
Viduržemio, pietų Pacifiko 
ir pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo frontuose.

Sužaistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 22 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, šeši iš jų 
iš Chicagos; 8 iš Indiana 
valstijos, 8 iš Michigan ir 14 
iš Wisconsin.

Davė
Chicagos Surface Lines 

tarnautojai davė A. Raudo
najam Kryžiui $30,000.

Skelbkitts “Drauge”,

Vėl siautė 
viesulas

Little Rock, Ark. — Nau
ji viesulai siautė skersai 
šiaurėje Arkansas ir palietė 
tris plačias apylinkes praei
to penktadienio vakare. Už
mušė mažiausia vieną asme
nį ir kelis kitus sužeidė. Vė
jo sūkurys atėjo keturioms 
dienoms praėjus po tornadų 
(viesulų), siaučiant skervė- 
jui skersai valstijos; žuvo 37 
asmenys ir apie 350 buvo su
žeista.

Jaunimo pagalba 
kareiviams

Iš Londono gauta žinia, 
kad apie 37,000 katalikų ka
reivių, įskaitant 12,000 len
kų ir 24,000 italų, dabar yra 
internuota Šveicarijoje. Švei
carų katalikų jaunimas rū
pinasi internuotų karių reli
giniu ir kultūriniu gyveni
mu.

Po ratais
Ernest W. Harvey, 56 me

tų, 7021 Stony Island avė., 
Youngstown Sheet ir Tube 
kompanijos switchman, bu
vo mirtinai sutriuškintas 
praeitą penktadienį, kai nu
krito po lokomotyvo ratais, 
kompanijos fabrike, 9355 
Kreiter avė.

Laivyno nuostoliai I

Laivyno departamentas 
praeitą penktadienį paskel
bė Jungtinių Amerikos Vals
tybių jūrininkų (navy, ma
rine corps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
kad 27 jūrininkai mirė, 106 
buvo sužeisti ir 25 dingę.

Už 2,100
Balandžio 13 dieną buvo 

smarkiai nusiminusi Miss 
Verina Jordan, 28 metų, 420 
Wrightwood avė., nes vagis 
paėmė ūdros kailių paltą ir 
sidabrinių lapių jacketą, už 
$2,100 vertės, iš jos aparta
mento, praeitą ketvirtadienį.

Ir lėkštes vagis
T. T. Himmel, 6421 Ho- 

ward avė., pranešė policijai 
praeitą penktadienį, kad va
gys iš jo namo “nukniaukė* 
šešius suitcases (čemoda
nus), elektrinį prosą ir lėkš
tes, visa tai kaštuoja $417.

DABAR Yra Geriami** Laika* Pirkti Pirmo* BAMea 
Namą Matorljolą Ui Dar žemomi* Kaišomi* I 

Atrykite | mūsą Jardą Ir apMArftkfte ata
ką ir aaUtą rA«| LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dM garažą, porčią, vilką, nklepą Ir Getą. 
PASITARKIT SU MU8Ų EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 
STANLEY LJTWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8089 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-toe vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Pirmadienis, bai, 17, 1944

Praeito penktadienio “Drau
go” num. Sodalicijos žiniose 
bbvo įdėtas atvaizdas su pa
rašu Kristina Shlepavičiutė.
Šis atvaizdas turėjo tilpti 
prie kitos žinios, kur kalba
ma apie sodalietę vienuolę, 
ir parašas turėjo būti Estelle > 
Survilaitė, nesenai įstojus į 
Šv. Kazimero vienuolyną.

X West Side Times, sa
vaitinis West Side apylin
kei leidžiamas laikraštis, 
pastarame numeryje pirma
me puslapy įdėjo ilgą žinią 
apie Raud. Kryžiaus specia
lų medikamentų siuntinį j 
Lietuvą.

X L. Vyčių 14 kp., Cice
roj, labai stropiai ruošias 
prie didelės kauliukais žai
dimo pramogos, kuri bus 
gegužės 7 d., parapijos sa
lėj. Visos dovanos bus duo
damos pinigais.

X Agnės Gilienė iv Bri- J 
dgepęrto šiomis dienomis į- 
teikė $100 auką Pietų Ame
rikos misijonieriams, Pane
lės Švenčiausios garbei, kad 
papuošus Aušros Vartų baž
nyčią Buenos Aires, Argen
tinoj, kur Tėvai Marijonai 
darbuojasi lietuvių tarpe.

X Algirdas Brazis, žino
mas Chicago lietuvių daini
ninkas, dalyvaus “On to Vic- 
tory in 1944” vakare, kurį 
rengia Keistučio klubas ir 
choras balandžio 23 d., Da
rius-Girėnas salėj. Progra
ma prasidės 4 vai., o šokiai 
8 vai. Pelnas skiriamas na- 4 
riams kariuomenėj.

X Adelė Druktenytė, mė
giamoji Chicago lietuvių dai 
nininkė, dalyvaus Ateitinin
kų draugovės ruošiamam va
kare balandžio 30 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėj. Bus 
atvaidinta trijų veiksmų dra 
ma “Taip tėvas norėjo” ir 
įscenizuoti tautiniai šokiai.

X Chicago Folks festiva
lis ruošiamas balandžio 25 
d., Goodman teatre (Monroe 
ir Michigan Avė.) lietuvius 
atstovaus Ateitininkų drau
govės tautinių šokių šokėjai 
ir choras. Solo dainuos Ade
lė Druktenytė.

North Side. — Tikietų 
šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos 3 sky
riaus vakaro, kuris įvyks 
gegužės 7 d., galima gauti 
pas klūbo pirmininkę V. 
Daugirdienę ir rafitininkę M. 
Datkūnas, 1615 N. Wood St.

J




